inhoudsopgave
Welkom bij MY GPS Tracker
Bedankt voor uw keuze voor de MY GPS Tracker Wired 2.0. In deze
gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe u de tracker kunt activeren,
gebruiken en leren begrijpen. Lees de handleiding dan ook zorgvuldig.
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1. wat is de Wired 2.0?
De My GPS Tracker Wired 2.0 is een tracker die zijn locatie bepaalt door middel
van GPS satellieten. Via een simverbinding in de tracker wordt de locatiebepaling
doorgestuurd naar verschillende devices; U kunt uw huidige locatie en
locatiegeschiedenis terugzien via uw desktop, tablet of smartphone.
De Wired is eenvoudig aan te sluiten is op de accu van auto’s, vrachtauto’s,
bedrijfswagens en andere voer- en vaartuigen. Naast de eenvoudige aansluiting
heeft deze tracker het voordeel voorzien te zijn van een noodbatterij van
200mAh.
1.1

Inhoud verpakking

De verpakking van de Wired bestaat uit de volgende onderdelen
1.
2.
3.
4.

Wired 2.0
Vooraf geïnstalleerde M2M simkaart (zit al in de Wired)
Beknopte handleiding
Activatiekaart met activatiecode
1.2

Specificaties en indicaties

Stroomvoorziening: aansluiten op 6V tot 36V
Afmetingen: 8.6 x 4.4 x 1.4 cm.
Nauwkeurigheid: tot 7.5 meter
Batterij: 200mAh noodbatterij
Gewicht: 50 gram
Spuitwaterdicht: Nee
Rood lampje knippert snel: GSM verbinding zoeken
Rood lampje knippert langzaam: GSM/GPRS verbinding succesvol
Blauw lampje knippert snel: GPS verbinding zoeken
Blauw lampje knippert langzaam: GPS verbinding succesvol
1.3

Connectiviteit

Connectiviteit zorgt voor een dataverbinding tussen uw tracker en de My GPS
Tracker portal. Bij de aankoop van een tracker via My GPS Tracker ontvangt u
30 dagen gratis GPS tracking. Na het aflopen van de trial kunt u uw
Connectiviteit voor 6, 12, 24 of 36 maanden of doorlopend* verlengen. Dit
omvat alle kosten, ook voor gebruik in het buitenland.
*Vanaf 5 trackers is het mogelijk om doorlopend Connectiviteit te ontvangen op
factuurbasis per kwartaal.
1.4

Websites

De tracking portal waar u uw tracker o.a. kunt volgen is te bezoeken via
portal.mygpstracker.nl. Daarnaast kunt u de mobiele portal app downloaden in
de Appstore (My GPS Tracker Personal GPS locator) en Google Play Store

(mygpstracker). Heeft u vragen over het gebruik van de tracking portal? Bekijk
dan de handleiding via www.mygpstracker.nl.
1.5

Bediening

Sluit de Wired aan op de accu van uw vaar- of voertuig. Na het inpluggen gaat
de tracker automatisch verbinding zoeken met het GPS en GPRS netwerk.

2. activatie
Omdat wij de Wired al voor u geinstalleerd hebben, kunt u door middel van
enkele stappen direct aan de slag. Dit kan via een nieuwe account (2.1) of via
een bestaand account (2.2).
2.1

Account aanmaken

Volg de onderstaande stappen:
Afbeeldingen zijn van desktop activatie. Afbeeldingen op apps wijken af.
1. Ga via uw browser naar portal.mygpstracker.nl of download de ‘My GPS
Tracker Personal GPS locator’ in de Appstore of de ‘mygpstracker’ in de
Google Play Store.
2. Klik op registratie
3. Vul uw gegevens in

U vindt de activatiecode op een sticker op de activatiekaart in de
verpakking van de Wired 2.0
4. U ontvangt uw gegevens op het door u ingevoerde e-mailadres
5. Log in met uw aangemaakte account

Na de activatie zullen onze servers uw GPS tracker activeren.
Let op: Meerdere bouwlagen, staal, reflecterende objecten e.d.
blokkeren het GPS signaal, waardoor uw tracker mogelijk geen locatie
peilt.
2.2

Bestaand account

1. Log in op uw bestaande account via uw browser of app.
2. Klik in uw account op de button met rode pijl. Zie onderstaande
afbeelding.

3. Voer vervolgens de activatiecode en naam in. De activatiecode bevindt zich op een
sticker op de activatiekaart van de Wired 2.0

3. locatie
Het submenu bestaat uit 4 tabbladen. Deze tabbladen zijn onderverdeeld in
diverse mogelijkheden om uw trackers te managen. In dit hoofdstuk word
uitgelegd hoe u gebruik maakt van deze mogelijkheden.

1.1

Tracker

Dit tabblad geeft een overzicht van alle trackers in het account. Onder de tracker
staan 2 tijdstippen waarbij het bovenste tijdstip staat voor het laatst gepeilde
GPS bereik en het onderste tijdstip voor het laatste GSM bereik. Wanneer beide
bereik icoontjes zwart ingekleurd zijn hebben beide (GSM en GPS) bereik.
Desktop versie tracker menu

Desktop en app versie kaart

Groene lijn: tracker in beweging

App versie tracker menu

3.1

Tracker geeft geen locatie weer

Ziet u geen locatie op de kaart, en geen tracker in het menu? Check dan
de volgende punten:
1.
2.
3.
4.

Lampjes op de tracker moeten branden/knipperen.
Computer of smartphone moet verbonden zijn met het internet.
Tracker moet verbinding kunnen maken met het GPS netwerk.
Bij een teveel aan openstaande tabbladen in uw browser kan er storting
plaatsvinden.

4. inbouwen Wired 2.0
De Wired 2.0 tracker is eenvoudig aan te sluiten op het stroomnetwerk van uw
voer- en vaartuigen. De tracker kan in verband met optimaal bereik het beste
geplaatst worden op 1 van de 3 onderstaande locaties.

Locaties:
1. Onder het voorruit
2. Rond het dashboard
3. Onder het achterruit
4.1 Inbouwschema
De Wired kan aangesloten worden op een minimale voltage van 6V en een
maximale voltage van 36V.
Sluit de rode draad aan op de plus (+) en de zwarte draad op de min (-) van de
interne bedrading of accu van het vaar- of voertuig. De oranje draad is voor de
ACC van het vaar- of voertuig en de gele voor een relais. Beide zijn niet
vereist om aan te sluiten.
Zie inbouwschema’s op volgende pagina.

Inbouwschema zonder relais

Inbouwschema met relais

